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DICAS PARA A CONQUISTA

Fonte: Seduction Life

Seja comunicativo e bem 
humorado. Converse 

com o grupo todo e não 
apenas com o seu alvo

1 Inicie a conversa com 
assuntos intrigantes. 
Pergunte a opinião sobre algum 
assunto que desperte interesse
 
2 Seja divertido. Procure ser 
alguém bem-humorado, que 
sabe fazer comentários 
criativos, inteligentes e 
divertidos ao mesmo tempo
 
3 Demonstre valor. Fale algo 
bom sobre você, sem parecer 
metido. Conte histórias mais 
elaboradas, que envolvam 
humor, de uma vez em que 
ajudou algum amigo que estava 
em apuros, ou de quando 
ajudou a arrecadar dinheiro 
para um asilo, etc
 

4 Ter um estilo de vida 
saudável e divertido vai lhe 
ajudar a ter uma maior gama de 
assuntos. Vai fazer com que o 
seu “alvo” queira estar com 
você para se divertirem juntos, 
quando iniciarem um 
relacionamento

5 Elogie a personalidade da 
pessoa e não a beleza física. 
Mulheres bonitas estão 
acostumadas a ouvir elogios. 
Procure valorizar algo que 
realmente seja único nela, como 
traços de personalidade e 
atitudes
 
6 Mulheres amam a sensação 
de estarem sendo protegidas e 
de terem algo em comum. Após 
deixá-la atraída, procure criar 
sensação de conforto mútuo 
entre os dois. Lembre-se 

sempre de tocá-la, pois o toque 
gera conforto e inicia o caminho 
para uma maior intimidade. 
Fale sobre viagens, primeiro 
beijo, e deixe-a falar das 
experiências dela. Aprenda a 
ouvir também
 

7 Saiba seduzir. Veja em 
filmes, por exemplo, como os 
personagens antes do primeiro 
beijo mudam a maneira como se 
olham e o clima acontece. 
Modele os olhares e posturas 
antes do primeiro beijo. Um 
beijo inesperado é bom, mas um 
beijo de cinema é inesquecível
 
8 Antes do primeiro beijo, pode 
ser necessário medir a 
receptividade dela, se há um 
contato visual mais intenso, ou 
se ela toca e aceita o toque 
(segurar as mãos é uma boa 
pedida), fica fixamente olhando 
para a sua boca, etc

9 O primeiro beijo deve ser 
suave e não agressivo. Um beijo 
mais forte para começar pode 
ser exagerado e assustar a 
pessoa, deixando uma péssima 
primeira impressão

 
10 Se quer ver a pessoa 
novamente, converse bastante 
e se conheçam de fato. Nem 
sempre beijos garantem uma 
conexão duradoura. Ao marcar 
algum encontro, ela se lembrará 
da conversa agradável e saberá 
que existe um “algo a mais” e 
não apenas uma atração física. 
Ter essa sensação é essencial 
para que a relação vá adiante

PARA ANTES DO
PRIMEIRO BEIJO

Fique atento às pistas 
não-verbais que a mulher dá 
quando está interessada em 

alguém. Mexer no cabelo, tocar 
na pessoa, passar a língua entre 
os lábios são alguns exemplos 

Durante a conversa, toque na 
mulher. Para isso, não deixe a 
mão no bolso e gesticule. Isso 
fará com que o toque saia de 

forma mais natural Ao chegar na 
balada, 

cumprimente as 
pessoas. Puxe 

conversas 
despretensiosas 

com grupos 
diferentes. Isso vai 

despertar a 
atenção das 

pessoas do lugar 
para você

Saiba ouvir 
também e 

compreender as 
emoções da sua 

pretendente

Olhe para frente. Não deixe a 
cabeça apontada para cima, 

passando arrogância, ou para 
baixo, demonstrando insegurança
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aa Dificuldades para encontrar
a tampa da sua panela? Achar a
metade da sua laranja? A azeito-
na da sua empada? Saiba que
seus problemas acabaram! Os
mistérios do jogo da sedução já
foram revelados e estão ao al-
cance de qualquer homem dis-
posto a se tornar um verdadeiro
macho dominante.

Exageros à parte, essa é a
proposta da Seduction Life, uma
empresa criada para ensinar aos
homens todos os truques para
envolver qualquer mulher. O
treinamento pode ser virtual,
através do site www.seductionli-
fe.com.br, ou em workshops
presenciais em grupos.

O curso da Seduction Life já
percorreu as principais capitais
brasileiras e colocou mais de mil
sedutores “no mercado”. No trei-
namento, um intensivo de um
final de semana, as aulas são teó-
ricas — sobre dicas de atração,
técnicas de xaveco, como lidar
com as emoções femininas — e
práticas, em ambientes diurno e
noturno, para encorajar os ho-
mens a abordarem a mulherada
e conquistar, pelo menos, um
número de telefone.

A faixa etária média dos alu-
nos, segundo a empresa, costu-
ma ser entre 25 e 35 anos. “A
gente direciona a aula de acordo
com a turma, com os interesses
deles”, explica Alexander Vogue,
criador da Seduction Life e ins-
trutor do curso.

Os candidatos a “Don Juan”,
em geral, possuem algumas ca-
racterísticas em comum. “São
homens que, na adolescência,
foram criados em um ambiente
de vida social limitada, porque
os pais não os deixavam sair de
casa”, diz Alexander. Outro tipo
são os que se dedicaram muito a
uma carreira profissional. “Já
atendemos médicos, advogados
e até juízes que, pela profissão, se
imagina que tenham uma habi-
lidade social muito maior”, ga-
rante o instrutor.

Há ainda um terceiro perfil,
que são os homens que viveram
um relacionamento durante
muito tempo, mas que não deu
certo e, por isso, se sentem frus-
trados. “Ele quer entender o que
aconteceu. Mas também tem
quem quer se aprimorar nas téc-
nicas para procurar alguém no-
vamente”, diz Alexander.

Segundo ele, o maior erro
dos homens ao abordar uma
mulher é demonstrar inseguran-
ça. “Se ele fala algo, mas o corpo
dele diz outro ou a voz fica trê-
mula, a mulher descarta na ho-
ra. Nem escuta o que ele tem a
dizer”, explica.

Muitos dos alunos são segui-
dores do livro “O  Jogo — A Bí-
blia da Sedução”, do jornalista
americano Neil Strauss, também
conhecido como Style. O best-
seller mundial de autoajuda é
um relato do autor de sua trans-
formação de fracasso com o sexo
oposto em um dos maiores mes-
tres da sedução.

Alexander conta que o pro-
blema do material é não levar
em conta o regionalismo, além
de não conter a visão prática.
“Nos Estados Unidos, o beijo é
algo muito íntimo. No Brasil,
não. A cultura latina é mais re-
ceptível fisicamente”, afirma.

Dentro do próprio país há
diferenças no comportamento
feminino. Segundo ele, as mu-
lheres de Curitiba tendem a ser
mais frias no contato inicial. Já
as cariocas, por serem muito
abordadas, são mais difíceis de
chegar. “As paulistanas são mais
educadas. Às vezes os homens
acham que ela está dando mole,
mas ela só está sendo educada”,
diz o instrutor. Quem quiser se
tornar um sedutor pode se ins-
crever no site da Seduction Life
ou pelo telefone (11) 3711-2600.
O workshop custa R$ 440.

Instrutores já tiveram problemas com as mulheres
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